
 

Holmsund Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att trivas och utvecklas 
oavsett mål med hundägandet. Allt arbete i Holmsund brukshundklubb sker ideellt vilket betyder att 
alla hjälps åt att driva klubben. Grunden för vår verksamhet är gemenskap och utveckling. 
   

Vår devis är Tillsammans kan vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agility är en fantastisk hundsport som är fylld av glädje, fart och samarbete. Med positiva 

inlärningsmetoder får du och hunden lära er vad agility är. Kunskap om hur du kan träna agility 

med din hund och de olika hindertyperna. 

Vi kommer att gå igenom och jobba med ett hinder i taget och träna på enklare kombinationer av 

hinder. Teori och praktiska övningar kommer att varvas. Vad är viktigt att tänka på vid träning 

med hund - uppvärmning, nedvarvning, belöning, vila m.m.. 

Hunden ska vara 12 månader eller äldre och inte ha ont eller vara sjuk. Hunden ska ha god 

grundlydnad och kunna vara lös bland andra hundar utan att springa iväg för att hälsa. 

 
Kursen bedrivs i studiecirkelform i samarbete med Studiefrämjandet.  
 
Instruktör: Anna Nore + 3 till 
Antal deltagare:  min 6 ekipage max 8  
 
Sammankomster:  Tisdag 24/9 kl. 18.30-21.00 

Torsdag 26/9 kl. 18.30-21.00 
Tisdag 1/10 kl. 18.30-21.00 
Torsdag 3/10 kl. 18.30-21.00 
Tisdag 8/10 kl. 18.30-21.00 
Torsdag 10/10 kl. 18.30-21.00 

Plats: Holmsund brukshundklubb  
För vägbeskrivning, se hemsida – www.holmsundbhk.se  
 
Kostnad: 1200 kr / ekipage 
Kurslitteratur: Fanny Gott – Från grunder till första start (ingår i avgiften) 
 
Anmälan: Skicka ett mail till agility@holmsundbhk.se med dessa uppgifter. 
Ange "Agility grund hösten 2019 
- Namn  
- Personnummer 10 Siffror (krav från Studiefrämjandet)  
- Adress  
- Telefonnummer 
- e-postadress 
- Hundens namn  
- Hundras / Hundraser 
- Hundens ålder 
- Medlemskap i Holmsund Bhk 
Anmälan är bindande och bekräftelsemail med bl.a. betalningsuppgifter kommer skickas ut 
efter mottagen anmälan till den mailadress som uppges i anmälan – dubbelkolla så denna 
stämmer!  

 
 

Agility grundkurs 

mailto:agility@holmsundbhk.se

